Renault TRAFIC

Každá profese
má svůj TRAFIC
Vaše podnikání a vaše každodenní činnosti
jsou jedinečné. Nový Renault TRAFIC prošel
přerodem, aby uspokojil vaše specifické potřeby.
Zde naleznete různé verze od furgonu až po
dvojkabinu, díky kterým budete nejvýkonnější.
A pro ty nejnáročnější z vás nabízí Renault TRAFIC
možnosti přestavby řešené na míru. Pozoruhodná
nosnost jde ruku v ruce s omlazeným designem,
pohonnou jednotkou 2,0 l a výbornými vlastnostmi
automatické převodovky.

Výrazná osobnost
Renault TRAFIC opět potvrzuje svůj styl a je
nepřehlédnutelný. Přední část, chromovaná
maska a světelný podpis ve tvaru písmene „C“ se
světlomety full LED, které snoubí dynamičnost
s robustností. Renault TRAFIC, který není jen
užitkovým vozem, nekompromisně využívá své
osobitosti k podpoření vaší efektivity a bezpečnosti.

Plnohodnotná
pojízdná kancelář
Vstupte do nového pracovního prostoru. Prostorná
a pohodlná kabina vozu Renault TRAFIC, která
může mít až tři plnohodnotná místa, je navržena
tak, abyste měli pro svou práci optimální podmínky:
ergonomická sedadla s nastavením v oblasti beder,
výškově a podélně nastavitelný volant, automatická
klimatizace… Držák chytrého telefonu, sklopné
opěradlo prostřední sedačky využitelné jako stolek
pro práci nejen s laptopem, to jsou prvky, které
oceníte. A díky úložným prostorům o objemu
90 litrů, včetně prostoru o objemu 54 litrů pod
lavicí spolujezdce, máte vše stále po ruce. Renault
TRAFIC je tak společníkem pro vaši efektivitu.

Uzpůsobený pro
váš pracovní tým
a veškerý náklad
Osoby nebo zboží – nový Renault TRAFIC pojme
vše! S rekordní ložnou délkou 4,15 m (při použití
důmyslného otvoru s výklopným krytem pod
sedadlem spolujezdce) a užitečným objemem
až 8,6 m3 lze převážet veškeré materiály, nářadí
a objemné či neskladné předměty. Široké boční
posuvné dveře a zadní dveře otvíratelné do 270°
nabízejí snadný přístup do nákladového prostoru
při nakládání a vykládání. Potřebujete si s sebou
vzít svůj pracovní tým? Verze dvojkabina umožňuje
pohodlnou přepravu až 6 osob. S vozem Renault
TRAFIC spojíte užitečné s příjemným…

Jízda
s on-line připojením
Díky multimediálním systémům a službám Renault
Easy Connect nového vozu Renault TRAFIC zůstanete
vždy on-line. Media Nav Evolution a R-LINK Evolution
disponují funkcí zrcadlení chytrého telefonu, abyste
mohli využít své oblíbené aplikace na velkém
dotykovém displeji na palubní desce. Využít můžete
také aplikaci R&Go, která propojí váš chytrý telefon
nebo tablet s vaším vozem, abyste mohli ovládat
veškerý svůj multimediální svět. Zažijete ještě větší
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potěšení z pohodové jízdy.
1. R-LINK Evolution – větší možnost individualizace.
Základními komponenty systému R-LINK Evolution jsou
multimediální přehrávač, Bluetooth® handsfree s funkcí
audiostreaming a navigace, která díky online připojení
zohlední aktuální provoz a události na trase. Hlavním
rozhraním systému R-LINK je 7" dotykový kapacitní displej,
ale základní funkce zvládne i integrované ovládání pod
volantem.
2. R&Go – integrujte svůj chytrý telefon nebo tablet.
Poslouchejte hudbu, spravujte své kontakty, využijte přesné
navigace, zkontrolujte spotřebu… S aplikací R&Go je to tak
jednoduché, stačí jen chytrý telefon nebo tablet umístit na
příslušný držák a nechat se vést.

2.

3. Media Nav Evolution – nejdůležitější média na dosah
ruky. Multimediální systém Media Nav Evolution s technologií
Bluetooth® a funkcí audiostreaming vám umožní poslouchat
hudbu anebo telefonovat, aniž pustíte volant z rukou.
Pomocí ovládacích prvků pod volantem anebo 7" dotykové
obrazovky si vyberete vaši oblíbenou rozhlasovou stanici
a upravíte hlasitost přenosu dle vašich potřeb. Hudbu ze svých
mobilních zařízení můžete připojit prostřednictvím konektorů
USB/jack na čelním panelu.

3.
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Ilustrační snímky.

Čalounění

Java

Disky kol

Ozdobný kryt na disk 16" maxi

17" disk kol z lehkých slitin Cyclade

Kola a pneumatiky
TYP PNEUMATIK
Velikost pneumatik/kol
Značka
Třída palivové účinnosti
Třída přilnavosti na mokrém povrchu
Hlučnost (dB)

Letní pneumatiky
205/65 R16
Goodyear
Continental
Cargo Marathon
VancoEco
TLCCO2
B
B
B
A
71
72

Letní pneumatiky
215/65 R16

Letní pneumatiky
215/60 R17

Celoroční
pneumatiky
205/65 R16

Continental
VancoEco

Goodyear
Cargo Marathon

Michelin
Agilis 51

Dunlop
Econodrive

Goodyear
CargoVector 2

B
B
70

B
B
70

B
A
72

B
B
70

C
C
69

Výbava

SÉRIOVÁ VÝBAVA COOL
Exteriér a nákladový prostor
• Světlomety Full LED
• Denní LED svícení ve tvaru písmene C
• Přední a zadní nárazník částečně lakovaný
• Zadní sloupky v barvě karoserie
• Vnější zpětná zrcátka nelakovaná
• Lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří
• Tónovaná skla
• Plná plechová přepážka s otvorem pro převoz dlouhých předmětů
• Pravé posuvné dveře
• Zadní dveře otevíratelné do 180°
• Ocelové disky kol 16" s ozdobnými kryty

Interiér a komfort
• Uzavíratelná schránka na palubní desce
• Rádio 1 DIN, MP3, Bluetooth® handsfree, USB, audio vstup 3,5 mm jack,
s podporou aplikace R&Go
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou
• Dvoumístné sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem
• Manuální klimatizace s pylovým filtrem pro přední část vozu
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Elektricky ovládaná přední okna, impulzní na straně řidiče

Motory

dCi 120

ENERGY
dCi 145

ENERGY
dCi 145 EDC6

ENERGY
dCi 170

ENERGY
dCi 170 EDC6

POHONNÉ JEDNOTKY
Zdvihový objem (cm3) / počet válců/ventilů
Maximální výkon (kW (k)) při otáčkách (ot/min)
Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot/min)
Typ vstřikování
Palivo a objem nádrže (l)
Objem nádrže aditiva Adblue (l)(1)
Emisní norma / katalyzátor / filtr pevných částic
Typ převodovky
Počet převodových stupňů
Systém Stop & Start + Energy Smart Management
Interval údržby

1 997 / 4 / 16
88 (120) při 3 500
320 při 1 500

Manuální
převodovka
6
-

1 997 / 4 / 16
1 997 / 4 / 16
1 997 / 4 / 16
107 (146) při 3 500
107 (146) při 3 500
125 (170)
350 při 1 500
350 při 1 500
380
Common rail s turbodmychadlem s variabilní geometrií
Diesel – 80
20
EURO 6
Dvouspojková
Manuální
Manuální
automatická
převodovka
převodovka
převodovka EDC
6
6
6
•

•

1 997 / 4 / 16
125 (170)
380

Dvouspojková
automatická
převodovka EDC
6

•

•

Do 40 000 km / 2 roky(2)

VÝKONOVÉ PARAMETRY
Maximální rychlost (km/h)

165

176

165

n/a

179

7,0–7,8

6,9–8,4

7,0–7,8

6,9–8,4

7,0–7,8

184–204

181–220

185–206

181–220

185–206

SPOTŘEBA A EMISE CO2(3)
Homologační protokol
Kombinovaná spotřeba (l/100 km) – hodnota
WLTP / kombinovaný cyklus
Emise CO2 (g/km) – hodnota WLTP / kombinovaný cyklus

ŘÍZENÍ
Stopový průměr otáčení (m)
Stopový průměr otáčení (m)

Krátký rozvor: 11,84 – dlouhý rozvor: 13,17
Krátký rozvor: 12,40 – dlouhý rozvor: 13,73

BRZDY
ABS s podporou nouzového brzdění (AFU)
a EBV / adaptivní ESP s ASR
Vpředu: ventilované kotouče –
Vzadu: plné kotouče Ø/šířka (mm)

Standardně
296/28 – 280/12

PNEUMATIKY
Rozměry
•=

Standardní: 205/65 R16
Voliteně: 215/60 R17 C 109/107 T

standardní; - = nedostupné.

Vlastní použití paliva a AdBlue® závisí na podmínkách používání vozu, na výbavě, na stylu jízdy řidiče a na nákladu.
(2)
Motor spotřebovává olej na mazání a chlazení pohyblivých součástek. Je běžné, že se mezi dvěma výměnami oleje provádí jedno nebo více doplnění.
(3)
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Více informací naleznete na https://www.renault.cz/renault-svet/nove-predpisy.html.
(1)

Objevte Renault TRAFIC
na www.renault.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl vytvořen na základě předchozí sériové výroby nebo prototypů.
V rámci politiky trvalého zdokonalování si Renault vyhrazuje právo kdykoli provést modiﬁkace popsaných a uvedených speciﬁkací, vozidel a příslušenství. Tyto modiﬁkace Renault svým
autorizovaným prodejcům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené (jako sériové, za příplatek nebo jako příslušenství), některé
vybavení nemusí být k dispozici. Aktuální informace o našich produktech získáte u svého autorizovaného prodejce. Z technických a polygraﬁckých důvodů se mohou barvy uvedené
v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů použitých v interiérech vozů. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování této brožury nebo její části v jakékoli
podobě nebo jakýmkoli způsobem je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.
CZ 12/2020 – R3201
Renault doporučuje
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